PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 06/14
Data: 22 de desembre de 2014
ASSISTENTS:
Senyora Marta Payeró Torró, alcaldessa-presidenta
Senyor Cosme Hugas Domingo, regidor i 1r tinent d’alcalde
Senyora Susagna Mustera Garrofa, regidora i 2a tinent d’alcaldessa
Senyor Pere Maspoch Deulofeu, regidor i 3r tinent d’alcalde
Senyor Josep Jacomet Viader, regidor
Absents:
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote, regidor
Senyor Jacint Luís Romero Manera, regidor
Senyor Narcís Matas Ferrer, regidor
Senyor Albert Tubert Vilà, regidor
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: A 2/4 i 5 de 9 del vespre
Hora d’acabament de la sessió: passats 5 minuts de les 10 de la nit
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Decrets d’alcaldia. Aprovació i ratificació.
Modificació estatuts Consorci del Ter.
Pressupost de la Corporació per a l’any 2015. Aprovació inicial.
Proposta modificació de les dedicacions parcials membres del Govern.
Ordenança reguladora de les obres menors
Proposicions urgents
Precs i preguntes.

Verges, 22 de desembre de 2014
A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, i sota la presidència de l’alcaldessa, Sra. Marta
Payeró Torró, es reuneixen les persones relacionades anteriorment per celebrar un Ple Ordinari.
Hi assisteixen els regidors que s’indiquen al començament de l’acta.
Essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient, la Sra. alcaldessa obre la sessió per tractar i
debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia:
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es proposa aprovar les següents actes
- Ple ordinari de data 29 de setembre de 2014
- Ple extraordinari de data 2 de desembre de 2014.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
2. DECRETS D’ALCALDIA
2.1 APROVACIÓ
D’acord amb el que preveu l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldia dona compte
dels següents decrets: del 208 de 16 de setembre de 2014 al 276 de 9 de desembre de 2014.
2.2 RATIFICACIÓ
Decret 217/2014 de 18 de setembre de 2014
Atès que en l’execució del pressupost de l’exercici 2014 s’han produït les següents incidències
que afecten al pressupost general:
La concessió d’una subvenció de la Diputació de Girona pel portar a terme el projecte d’acció
social “Aula Oberta, expedient SC/3146,
La concessió d’una subvenció de la Diputació de Girona dins la campanya “Del Pla a L’acció” per
portar a terme el projecte “Substitució de 32 làmpades de 250W VM, per làmpades de 100W de
VSAP, expedient MA/7776,
L’ajut atorgat per “la Caixa” per activitats relacionades amb l’educació,
La resolució del Consell Català de l’Esport PRE/398/2014, de 19 de febrer, per la qual s’atorga a
l’Ajuntament de Verges una subvenció de 8.827,20 euros per adaptar la seguretat, l’habitabilitat o
la funcionalitat de la pista poliesportiva, expedient 83.085/00;
Els majors ingressos en diverses partides del pressupost;
La necessitat d’adaptar els codis de programa i article d’algunes partides pressupostàries a la
normativa vigent;
Vista la base quarta de les d’execució del pressupost que atribueix a l’alcaldia les modificacions
pressupostàries previstes en els articles 34 a 51 del RD 500/90, així com la necessitat d’aplicar
els fons rebuts que s’han detallat anteriorment a les seves respectives finalitats;
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DECRETO:
Primer.- Aprovar les següents modificacions de crèdits en el pressupost del 2014, segons aquest
detall:
GENERACIÓ DE CRÈDIT PER MAJORS INGRESSOS
Origen dels fons
CONCEPTE INGRÉS
14 01
14 01
14 01
14 01
14 01
14 01
14 01
14 01

34400
46105
46110
47000
75081
45000
42000
45081

DESCRIPCIÓ
FESTES POPULARS
DIPUTACIÓ. ACCIÓ SOCIAL
DIPUTACIÓ. MEDI AMBIENT
LA CAIXA. APORTACIÓ SALA LECTURA
CONSELL CATALA DE L’ESPORT. EQUIPAMENTS
GENERALITAT. FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
ESTAT – PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT
GENERALITAT. SUBVENCIONS DIVERSES
TOTAL ORIGEN DELS FONS

IMPORT
12.580,00
4.830,00
7.200,00
2.000,00
8.827,20
13.000,00
9.000,00
8.000,00
65.437,20

Aplicació dels fons
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

14 01 33800 22609
14 01 33400 22609
14 01 31300 22606
14 01 16500 21000
14 01 32100 22609
14 01 92000 22699
14 01 92000 22400
14 01 92000 21400
14 01 92000 62300
14 01 33400 20300
14 01 92000 22106
14 01 32103 22103
14 01 32401 21200
14 01 92000 22103
14 01 92000 22200

FESTES POPULARS
ACTES CULTURALS
PROGRAMA ATENCIÓ A LES PERSONES
CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC
DESPESES DIVERSES SALA DE LECTURA
DESPESES DIVERSES
ASSEGURANCES
CONSERVACIÓ DE VEHICLES
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
IL·LUMINACIÓ DE NADAL
PRODUCTES VARIS
SUBMINISTRAMENTS INSTITUT-ESCOLA
CONSERVACIÓ POLIESPORTIU I PISTA
COMBUSTIBLE
COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES

9.000,00
5.580,00
4.830,00
7.200,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
12.827,20
2.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00

TOTAL APLICACIÓ DELS FONS

65.437,20
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TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Origen dels fons
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

14 01 01100 34900
14 01 15500 61901

ALTRES DESPESES FINANCERES
ALTRES INVERSIONS

1.000,00
25.200,00

TOTAL ORIGEN DELS FONS

26.200,00

Aplicació dels fons
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

14 01 01100 35900
14 01 16100 61901

ALTRES DESPESES FINANCERES
ALTRES INVERSIONS

1.000,00
25.200,00

TOTAL APLICACIÓ DELS FONS

26.200,00

Segon.- Donar compte del present decret en el primer ple que se celebri.
Decret 225/2014 de 30 de setembre de 2014
Atès que abans del dia 1 d’octubre de 2014, s’ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015, d’acord amb el
que s’estableix a l’article 27.2 de la llei orgànica 2/2012 del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i
sostenibilitat financera, i a l’article 13.3 de l’odre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera;
Atès l’informe emès pel secretari interventor de la corporació en data 29 de setembre de 2014:
DECRETO,
Primer. Donar-se per assabentat de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015, d’acord amb el que s’estableix a l’article
27.2 de la llei orgànica 2/2012 del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i a
l’article 13.3 de l’odre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera;
Segon. Donar coneixement d’aquest decret al Ple de la corporació en la primera sessió que
celebri.
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Tot seguit, sense més intervencions, se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
3. MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI DEL TER.
1. Amb la denominació Consorci Alba-Ter es va constituir l’any 1998 aquest ens integrat
per diversos ens locals amb les finalitats que es recullen als estatuts el conjunt de les
quals té com a element comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de possibilitar unes
actuacions de planificació, promoció i altres iniciatives vinculades al riu coordinades
entre tots els municipis de la vora del riu i de la seva àrea d’influència en tot el seu
recorregut superant les limitacions que comportarien les actuacions aïllades per part de
cada municipi. És voluntat de seguir mantenint aquesta fórmula de col·laboració conjunta
a través de la participació en aquest ens.
2. L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que cal
adoptar dins d’aquest exercici i que comporta, entre altres, l’adscripció del Consorci a un
dels ens que en formen part (DA 20 Llei 30/1992 en la redacció donada per la LRSAL)
essent inicialment l’Ajuntament de Girona, atenent a la major aportació anual (DA20.2.f)
i, alhora, a la major població (DA 20.2.h) d’aquest ens consorciat; això no obstant, es
preveu també en la proposta d’estatuts que en l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà
igualment als criteris normatius de prioritat previstos normativament i referits en
qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari, d’acord amb la disposició
esmentada.
3. Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també
l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el
règim, organització i funcionament intern, ensems a qüestions menys rellevants i es
recull finalment un canvi de nom per passar-se a denominar simplement Consorci del
Ter, a diferència del nom originari Consorci Alba-Ter.
4. En l’Assemblea anual del Consorci que va tenir lloc el passat 3 d’octubre es va acordar
aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública preceptiva per
un període de 30 dies. Prèviament, s’havia traslladat la proposta de modificació
d’estatuts tant als ens consorciats com a l’ens d’adscripció i a fi de recollir, abans de la
seva aprovació, suggeriments o aportacions al text proposat sense que, en essència,
s’hagués modificat finalment. Per tant, correspon ara la ratificació de la modificació per
part de tots els ens consorciats.
Fonaments de dret:
I.
II.
III.

L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins
d’interès comú.
Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen
aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatus.
Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant
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IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

amb un major detall aquests ens. Concretament l’article 322 del Reglament relatiu a la
modificació dels estatuts del consorci preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu
òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres
entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al
seu torn als articles 313 i següents.
L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla aquesta
organització i la Disposició addicional 20a. de la Llei, introduïda per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local estableix que
els estatuts del consorci han de determinar l’administració pública d’adscripció d’aquest
amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i disposa que estan subjectes al règim
pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens d’adscripció. Determina també que
el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants
essent el règim jurídic el d’adscripció i les retribucions com a màxim equivalents als
d’aquella.
La DT 6a. de la LRSAL preveu un règim transitori d’adaptació d’un any i disposa que el
nou règim pressupostari, comptable o de control serà aplicable a partir de l’1 de gener de
2015.
La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal
de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 ROAS.
Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots
aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció
municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals
(ROF) i l’esmentat RD 1174/1987, informes que consten a l’expedient.
La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que
determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres, del
ROF.

D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, previ dictamen de la comissió
informativa corresponent, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova denominació
Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per acord plenari del passat 2
d’octubre, d’acord amb el text que figura adjunt.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova denominació Consorci
del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment
de la ratificació per la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i
al Registre d’Entitats Locals.
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Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
4. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2015. APROVACIÓ INICIAL
Vist que l’alcaldessa de l’Ajuntament de Verges ha elaborat el pressupost d’aquest Ajuntament
per a l’exercici 2015.
Atès que a l’expedient hi figuren la memòria explicativa, els estats de despeses, estats
d’ingressos, les bases d’execució, l’informe de la secretaria intervenció, i els annexos al
pressupost.
Atès el que disposen els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD
500/90 i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària.
A proposta de l’alcaldia, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2015, amb una previsió
d’ingressos de 1.128.000,00 euros, i una previsió de despeses de 1.128.000,00 euros.
Segon.- Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Quart.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Cinquè.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
5. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LES DEDICACIONS PARCIALS MEMBRES DE GOVERN.
Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Verges de data 27 de febrer de 2012 on s’acorda que la
senyora Susagna Mustera realitzarà una dedicació parcial al càrrec del 50%.
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Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Verges de data 18 de juliol de 2013 en la que es va
modificar el règim de dedicació dels regidor municipals passant a ser:
Regidora
Marta Payeró Torró
Susagna Mustera Garrofa

Jornada
25 %
50 %

Atès que per a l’exercici 2015 és necessària major dedicació de l’alcaldessa senyora Marta
Payeró Torró en detriment de la senyora Susagna Mustera Garrofa.
Vist el que disposa l’article 75 de la llei 7/85 de les Bases de Règim Local.
D’acord amb la redacció donada per la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local i l’article 5 de la llei 53/84 d’incompatibilitats.
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar les dedicacions de les senyores Marta Payeró Torró i Susagna Mustera
Garrofa passant a ser la següent:
Regidora
Marta Payeró Torró
Susagna Mustera
Garrofa

Tipus dedicació
Dedicació Parcial
Dedicació Parcial

Percentatge
50 %
25 %

Total hores
18 hores 45 min.
9 hores 23 min.

Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la realització de quants actes siguin necessaris per a
l’execució de present acord.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
6. ORDENANÇA REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA DE
DETERMINADES OBRES MENORS. APROVACIÓ INICIAL.
Atesa la proposta d’ordenança municipal sobre el procediment de comunicació prèvia de
determinades obres menors.
Atès el que disposa l’article 49 de la Llei de bases de règim local, sobre el procediment a seguir
per l’aprovació d’ordenances municipals.
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal de comunicació prèvia de determinades
obres menors redactada per la secretaria municipal.
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Segon.- Sotmetre l’ordenança a informació pública durant el termini de trenta dies per a la
presentació d’al·legacions o reclamacions. Advertint que en cas de no presentar-se cap
reclamació o al·legació, es considerarà definitivament aprovada l’ordenança.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
7. PROPOSICIONS URGENTS
No se’n presenten.
8. PRECS I PREGUNTES.
No se’n presenten
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan passen cinc minuts de
les deu de la nit, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, de la qual se n’estén aquesta acta. Jo, el
secretari, en dono fe.

L'alcaldessa,

Davant meu,
El secretari

Marta Payeró Torró

Miquel Coma Tarrés
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